باسمه تعالی

دااگشنه آزاد اسالمی
واحد تهران مرکزی

خرید و نصب و راه اندازی
دو دستگاه آسانسور مسافربر مجتمع والیت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

تمامی صفحات این دفترچه به دقت مطالعه شود.
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*الزم به ذکر است که کلیه صفحات این دفترچه میبایست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور
شرکت پیشنهاد دهنده برسد و کلیه جداول تکمیل شده باشد در غیر این صورت پیشنهاد دهنده از
مناقصه حذف میگردد.

باسمه تعالی

فرم شرايط شركت درمناقصه خريد و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور مسافر بر مجتمع واليت دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مركزی
موضوع مناقصه :
خريد و نصب و راه اندازی يک دستگاه آسانسور مسافر بر  61نفره با  8توقف(ساختمان آموزشی شماره )2و يک دستگاه
آسانسور مسافر بر  8نفره با 61توقف با دو درب روبرو(ساختمان ستادی) مجتمعع واليعت دانشعگاه آزاد اسعالمی واحعد
تهران مركزی واقع در بلوار ارتش ،خیابان شهید سوهانی مطابق مشخصات پیوست.
الف – شرايط عمومی :
 -6داشتن تابعیت جمهوری اسالمی و متعهد به نظام جمهوری اسالمی ايران
 -2نداشتن ممنوعیت قانونی در انجام معامالت ،پیمان ها و قراردادها
 -3داشتن شخصیت حقوقی ثبت شده در اداره ثبت شركت ها و كد اقتصادی
ب – شرايط اختصاصی :
با توجه به آگهی منتشره ،شركت متقاضی می بايستی واجد مشخصات زير باشند :
 .6شركتهای شركت كننده در مناقصه بايستی عضو سنديکای صنايع آسانسور و پله برقی ايران و يا اتحاديه آسانسور
باشد.
 .2شركتهای شركت كننده در مناقصه بايستی دارای پروانه طراحی و اجرا از وزارت صنعت ،معدن و تجارت باشد.
 .3شركت كنندگان در مناقصه می بايستی مبلغ 323/111/111ريال را به عنوان سپرده شركت در مناقصه بصورت
ضمانتنامه بانکی يا وجه نقد به حساب جاری شماره  1661166102111بانک ملی شعبه قنات كوثر واريز و نسخه اصل
فیش مبلغ واريزی را به دانشگاه ارائه نموده و يک نسخه كپی ( تصوير ) آن را نزد خود نگهداری نمايند.
 .1به پیشنهادهای مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی كه بعد از انقضای مهلت مقرر در آگهی واصل گردد
ترتیب اثر داده نمی شود.
 .3پیشنهاد ها با خط خوانا درج و پس از امضای كلیه صفحات توسط صاحبان امضاء تعهد آور شركت و ممهور نمودن
به مهر شركت در پاكت الك و مهر شده ارسال به دانشگاه (اداره كل حقوقی قراردادها) گردد.
 .1هزينه درج آگهی در جرايد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 .0دانشگاه در قبول پیشنهادها و انعقاد قرارداد حتی پس از اعالم برنده ،با برنده مناقصه و يا رد يک يا همگی ايشان
بدون ذكر دلیل دارای اختیار تام است و تا زمان امضاء كلیه اسناد و تکمیل تمام تضامین و ارائه آن ها دانشگاه هیچ
تکلیف و تعهدی نداشته و شركت كننده/برنده مناقصه هیچ حق يا ادعائی تا تکمیل كلیه موارد فوق نخواهد داشت.
 .8دانشگاه در رد پیشنهادهای مبهم و مشروط دارای اختیارات تام می باشد.

 .9شركت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرايط مناقصه و همچنین قبول اختیارات دانشگاه و تکالیف
شركت كنندگان در مناقصه میباشد.
 .61پاكتهای واصله پس از پايان مهلت از سوی كمیسیون معامالت دانشگاه باز و قرائت می گردد .نتیجه آن متعاقبأ به
اطالع شركت كنندگان در مناقصه خواهد رسید.
 .66درصورتی كه شركت كننده در مناقصه برنده اول شناخته شود با اعالم به وی ظرف  18ساعت از مراجعه به
دانشگاه جهت تنظیم يا تکمیل مستندات( ضمانتنامه و ) ...و امضاء قرارداد اقدامی ننمايد با ضبط سپرده واريز شده وی
از نفر دوم و به ترتیب نفرات بعد به همین نحو دعوت خواهد شد و درصورت امتناع هريک از نفرات بعدی سپرده وی
نیز به نفع دانشگاه ضبط می گردد.
 .62سپرده نفرات دوم و سوم شركت كننده در مناقصه(پس از تنظیم و عقد قرارداد با برنده مناقصه نفر اول)به پیشنهاد
دهندگان ذيربط تحويل خواهد شد.
 .63سپرده برنده شركت درمناقصه پس از امضاء قرارداد و با ارائه ضمانتنامه مربوط به قرارداد مسترد می گردد.
 .61كلیه كسورات قانونی قرارداد و مالیات بر ارزش افزوده به عهده فروشنده می باشد.
 .63موضوع مناقصه در دو قرارداد مجزا شامل خريد تجهیزات و اجرای نصب وراه اندازی منعقد خواهد شد.
 .61در قرارداد فروش پس از تحويل اقالم و با ارائه صورتجلسه فنی  %01مبلغ قرارداد فروش پرداخت می شود و مابقی
پس از نصب وراه اندازی قابل پرداخت خواهد بود .همچنین در قرارداد نصب وراه اندازی طبق نظر كارشناس فنی بر
مبنای درصد پیشرفت پروژه صورت وضعیت پرداخت خواهد شد .بديهی است تسويه حساب نهايی منوط به اخذ تايیديه
اداره استاندارد خواهد بود.
 .60كارفرما مختاراست موضوع قرارداد را به میزان  %23افزايش يا كاهش دهد.
 .68ارائه سوابق شركت و اساسنامه و كلیه آگهی روزنامه رسمی شركت متقاضی الزامی است.
 .69مدارك در دو پاكت الف و ب به شرح ذيل تحويل گردد :
پاکت الف شامل :
 -69-6مدارك تائید شده مناقصه ( تمامی صفحات مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز امضاء و تعهد گردد )
-69-2تصويراساسنامه شركت ،آخرين تغییرات ثبت شده شركت به همراه تصاوير كلیه تغییرات روزنامه رسمی و مجوز
قانونی فعالیت
-69-3رزومه و سوابق كاری شركت و چارت سازمانی
-69-1تصوير عضويت در سنديکای صنايع آسانسور و پله برقی ايران و يا اتحاديه آسانسور
-69-3تصوير پروانه طراحی و مونتاژ از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
-69-1اصل فیش سپرده شركت درمناقصه يا اصل ضمانت نامه بانکی
 -69-0تصویر عضويت در انجمن تولیدكنندگان قطعات آسانسور و پله برقی.
تبصره  :كپی های اسناد ذكر شده بايد همگی ممهور به مهر شركت و ممضی به امضاء صاحبان امضاء مجاز گردد.
پاکت ب شامل :
-69-8پیشنهاد قیمت
-69-9آنالیز قیمت پیشنهادی
 .21چنانچه محتوای مدارك پاكت (الف) ناقص و فاقد هريک از مدارك فروشنده در بند  69نباشد پاكت (ب) پیشنهاد
دهنده مفتوح نخواهد شد.

 .26پیشنهادها بايد در پاكت در بسته و ممهور به مهر مجاز شركت تا ساعت 61روز يکشنبه مورخ 6390/66/28به
آدرس آزادی خیابان اسکندری شمالی خیابان فرصت شیرازی ساختمان ستادی شماره يک پالك  33طبقه همکف اداره
كل حقوقی قراردادها تحويل گردد  .پیشنهاد قیمت ها از تاريخ گشايش پاكتها قطعی و غیرقابل تغییر خواهد بود
همچنین نوسانات بازار و افزايش نرخ ارز و تحريم هیچ گونه تاثیری برای طرفین نخواهد داشت .
 .22درج آدرس و نشانی كامل شركت كننده درمناقصه الزامی است .همچنین ارائه تصاوير كارت ملی و شناسنامه
صاحبان امضاء مجاز و اعضاء هیات مديره درپاكات ارسالی الزامی است.
 .23برنده مناقصه حق واگذاری كار جزئاً و كالً به غیر را ندارد.
 .21پیشنهاد دهندگان بايستی جهت اطالع از وضعیت محل اجرای آسانسور با هماهنگی قبلی از محل بازديد نمايند.
 .23انجام كلیه عملیات مربوط به نصب آسانسور به همراه آهن كشی چاله با مصالح مربوطه و اخذ تايیديه اداره
استاندارد به عهده پیمانکار می باشد.
 .21درقیمت های ارائه شده هزينه بیمه نامه و تايیديه استاندارد آسانسور لحاظ گردد(.پرداخت كلیه هزينه های مربوط
به اخذ استاندارد بعهده پیمانکار می باشد)
تذکرات مهم :
 -6پیشععنهاد دهنععدگان موظفنععد يععک نسععخه از فععرم شععرايط شععركت در مناقصععه(همععین فععرم)را بععا
خط خوانا بدون خدشه يا خط خوردگی تکمیل نموده و پس از امضاء و مهر تمامی صفحات همراه يک نسخه
اصل فیش مبلغ سپرده واريز به همراه آدرس دقیق خويش در پاكت سربسته الك و مهرشعده قعرارداده و بعه
آدرس اعالمی ارائه نمايند.
 -2وجه شركت در مناقصه الزامی است می بايستی بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی يا وجه نقد به حسعاب شعماره
 1661166102111بانک ملی شعبه قنات كوثر به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزی پرداخت شود.
به درخواست پیشنهاد دهندگان كه وجه سپرده شركت در مناقصه بصورت چکهای تضعمینی بعانکی ،سعفته و
چک يا غیره ارائه دهند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تاریخ

نام و نام خانوادگی فروشنده
مهر و امضاء مجاز و تعهدآور شرکت

تعهدنامه
اینجانب  /اینجانبان  :نام ونام خانوادگی :
صاحب  /صاحبان امضاء مجاز شرکت :
دارای کد اقتصادی :
به اقامتگاه قانونی :
تلفن :
با اطالع كامل از شرايط ف وق در مناقصه شركت نموده ام و مفاد برگ شرايط شركت درمناقصه را دقیقاً مطالعه نموده و
از مشخصات كاال درخواستی و شرايط محل و تحويل و معاملعه ،شعرايط منعدرج در قعانون و قعوانین جعاری دانشعگاه
ممنوعیتهای قانونی و مالیات و شرايط گمركی و  ...اطالع كامل داشته و مورد قبول می باشد .ضمنأ آگاهی كامعل دارم
كه درصورت برنده شدن و استنکاف و خودداری و انصراف از ارائه خدمات مورد نظر ،دانشگاه محق خواهد بود بعه هعر
علت و دلیلی كه باشد سپرده پرداختی را به نفع خود ضبط نمايد و اينجانب هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می
نمايم و در صورتی ك ه در مناقصه برنده اعالم گردم متعهد می گردم به قیمت پیشنهادی نسبت به تحويل كاالها بدون
افزايش و تقاضای تعديل اقدام نمايم و افزايش قیمتها و نوسان نرخ ارز و ساير شعرايط هعیچ گونعه تعاثیری در قیمعت
پیشنهادی نخواهم داشت.

تاریخ

امضاء ومهرشرکت
مدیرعامل  /صاحب امتياز شرکت

فرم شماره 2
تعهد نامه
بدين وسیله اعالم می دارد اين شركت.................................................................كلیه فهرست تجهیزات و مشخصات
فنی مربوط به مناقصه گزار جهت استعالم بهاء در اختیار اين شركت گذاشته كامال مورد بررسی و مطالعه قرار داده و
قیمت پیشنهادی مناقصه را بر مبنای مشخصات ارايه نموده و متعهد میگردد كه در صورت برنده شدن در مناقصه ،عقد
قرارداد نموده و عملیات مورد قرارداد را اجرا نمايم و در صورت انجام هرگونه كاری خارج از مشخصات خواسته شده،
كلیه خسارات وارده به عهده اين شركت باشد .ضمناً متعهد میگردم در طول زمان اجرای قرارداد به هر علتی كه قیمتها
تغییر يا افزايش يابد و يا مدت زمان اجرای قرارداد با تاخیرات مجاز صورت گیرد به هیچ عنوان تقاضای تعديل بها از
دانشگاه ننمايم و مفاد قرارداد فی مابین را الزم االجرا بدانم.

تاریخ

نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء مجاز و تعهدآور شرکت

فرم شماره 3
تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولتی
مورخه 77/01/22مربوط به مناقصه خرید و نصب وراه اندازی دو دستگاه آسانسور مسافر بر
مجتمع والیت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
اين پیشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه ،بدينوسیله تايید می نمايد كه مشمول ممنوعیت مذكور در قانون منع مداخله
كارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه  6300نمی باشد وچنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد ،خريدار
يا مناقصهگزار حق دارد كه پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شركت در مناقصه را ضبط نمايد.
همچنین قبول و تايید میگردد كه هرگاه اين پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شد و به عنوان فروشنده
قرارداد مربوط را امضاء نمايد و خالف اظهارات فوق در خالل مدت قرارداد(تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه
افرادی را كه مشمول ممنوعیت مذكور در قانون فوق هستند در اين قرارداد سهیم و ذينفع نمايد و يا قسمتی از كار را
به آنها محول كند خريدار حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات فروشنده را ضبط و
خسارات وارده در اثر فسخ قرارداد و تاخیر اجرای كار از اموال او اخذ نمايد .تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص
خريدار می باشد.
اين پیشنهاد دهنده متعهد می شود و چنانچه در حین اجرای قرارداد به دلیل تغییرات و يا انتصابات در دستگاه دولت
مشمول قانون مزبور گردد .مراتب را بالفاصله به اطالع خريدار برساند تا طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شود.
بديهی است چنانچه اين پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها خريدار حق دارد قرارداد را
فسخ نموده ضمانت نامه های مربوط را ضبط نمايد بلکه خسارت ناشی از فسخ قرارداد و يا تاخیر در اجرای كار را نیز بنا
به تشخیص خود از اموال اين پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.
مضافاً اين پیشنهاد دهنده اعالم می دارد كه بر مجازاتهای مترتب به متخلفین از قانون فوق آگاهی كامل دارد و در
صورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد.

تاریخ

نام پيشنهاد دهنده
امضا و مهر مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده

فرم شماره 4
شرایط مناقصه خرید و نصب وراه اندازی دو دستگاه آسانسور مسافر بر مجتمع والیت دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
عالوه بر مراتبی که در دعوتنامه(فرم شماره  (1این مناقصه ذکر شده است شرایط مشروحه زیر
نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهد گرفت.
-1داوطلب شرکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در یک پاکت محرمانه و الک و مهر شده که
محتوی دو پاکت جداگانه الف و ب میباشد به ترتیب زیر تنظیم و به آدرس اعالمی( اداره کل
حقوقی قراردادها) دانشگاه تسلیم نماید در روی پاکت فوق الذکر باید موضوع مناقصه ،نام و نام
خانوادگی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شده در موعد و مهلت مقرر با اخذ رسید
حاوی ساعت و تاریخ وصول دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل گردد.
 -2اسناد و مدارک مناقصه که از طرف  ........داوطلبان مشارکت در مناقصه قرار داده شده است
باید برطبق شرایط مناقصه و دعوتنامه و همچنین سایر دستورالعملها و مقررات تکمیل و تنظیم
شده و همراه سایر مدارک درخواستی در پاکتهای (الف و ب) به آدرس اعالمی دانشگاه تسلیم
گردد.
-3مدارک و اسنادی که باید در پاکت (الف و ب) قرار داده شود و در قسمت توضیحات ذکر شده
است.
-4پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که ذکر شده بدون تغییر ،حذف و با
قراردادن شرط در آن تکمیل و تنظیم و مهر و امضاء نموده و به دانشگاه تسلیم نماید .چنانچه با
تشخیص کمیسیون مناقصه بعضی از اوراق غیر تعهد آور سهواً مهر و امضاء نشده باشد پیشنهاد
دهنده در جلسه مناقصه آن را مهر و امضاء خواهد نمود در غیر اینصورت آن پیشنهاد ناقص خواهد
بود.
-5پیشنهاد های مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام ،خدشه یا
نقص در اسناد و مدارک مناقصه یا ارائه پیشنهاد مشروط ،مبهم و بر خالف شرایط مناقصه و یا
نداشتن تضمین کافی ،آن پیشنهاد مردود است و عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد میشود.
-6هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک کتباً از سوی دانشگاه
اعالم خواهد شد.
-7دانشگاه حق تغییر ،اصالح یا تجدیدنظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم
پیشنهادها برای خود محفوظ میدارد و در این صوت مراتب به دعوت شدگان ابالغ میشود و در

صورتی که پیشنهادهای قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد
تقاضای استرداد آن را بنماید .از آنجایی که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و
مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد در این صورت خریدار میتواند آخرین مهلت
دریافت پیشنهاد ها را با اعالم کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت
کافی برای اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.
-8برنده مناقصه باید حداقل  7روز پس از ابالغ دانشگاه نسبت به انعقاد قرارداد مبادرت نماید در
غیر این صورت تضمین شرکت او در مناقصه بدون هیچ تشریفات قضایی به نفع خریدار ضبط
میشود و پیشنهاد دهنده حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد .در صورتی که برنده مناقصه در مهلت
پیش بینی شده حاضر به انعقاد قرارداد نبود ،نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعالم می شود و
چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده باال حاضر به انعقاد قرارداد نبود ،تضمین او هم به نفع
خریدار ضبط میشود و به همین نحو در خصوص برنده سوم مناقصه عمل خواهد شد.
-9پس از تعیین نفرات اول و دوم و سوم مناقصه و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه تضمین شرکت
در مناقصه نفرات بعد بالفاصله مسترد میشود.
-11رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار و به عدد وحروف در برگ پیشنهاد نوشته شود .برای
تعیین برنده مناقصه ارقامی که به حروف نوشته شده مالک عمل خواهد بود و پیشنهادی که قیمت
کل به حروف را نداشته باشد ،مردود است.

تاریخ

نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء تعهد آور شرکت

فرم شماره 9
برگ پيشنهاد قيمت

امضاء كنندگان زير پس از بررسی و آگاهی كامل و پذيرش تعهد اجراء و مسؤلیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه
شركت در مناقصه ،شرايط مناقصه ،شرايط عمومی مناقصه و قرارداد ،مشخصات فنی عمومی ،تعهد نامه اجرا و قبول
مقررات و اسناد و مدارك عمومی مناقصه و قرارداد ،تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت
دولتی و بطوركلی تمامی مدارك و اسناد مناقصه خريد و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور مسافر بر مجتمع واليت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزی پس از بازديد كامل از جمع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهای
مورد مناقصه پیشنهاد می نمايد كه:
ردیف

1

بهای پیشنهادی فروش(ریال)

شرح خدمات

بهای پیشنهادی اجرا(ریال)

خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور
مسافر  16نفره با 8توقف(ساختمان آموزشی
شماره)2

2

خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور
مسافر بر  8نفره با11توقف

با دودرب

روبرو(ساختمان ستادی)
مجموع

 -6دستگاه های موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرايط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه با
برای فروش
قیمت (.........................................................../.......................................................عدد/حروف)ريال
وقیمت
مصرفی
آالت
وآهن
نیاز
مورد
لوازم
و
آسانسورها
(................................................../............................... .....................عدد/حروف)ريال برای نصب و راه اندازی آن هاجمعاً
به مبلغ (..................................................../.....................................................عدد/حروف) انجام دهم.
-2چنانچه اين پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مینمايم كه:
الف -اسناد و مدارك قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام
تعهدات حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه (به استثناء روز های تعطیل) تسلیم نمايم.
ب-ظرف مدت مقرر در قرارداد ،تجهیزات الزم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نمايم و كلیه كارهای
موضوع قرارداد را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.
ج -به هنگام عقد قرارداد و به منظور حسن اجرای تعهدات يک فقره ضمانت نامه معتبر بانکی به میزان  %61كل مبلغ
قرارداد(به مهر وامضاء بانک) و يا وجه نقد به خريدار ارائه نمايم.
-3تايید می نمايم كه كلیه ضمايم اسناد و مدارك مناقصه و آگهی روزنامه جزء الينفک اين پیشنهاد محسوب می شود.
-1اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری كار به هر يک از پیشنهادها ندارد.
-3تحت عنوان تضمین (موضوع بند ) 1-3دعوتنامه را به نفع دانشگاه در پاكت الف تقديم داشتهام.
تاریخ

نام ونام خانوادگی
مهر و امضاء مجاز و تعهدآور شرکت

برگ پيشنهاد دهنده
امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالبب و
مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصبه ،شبرایط مناقصبه ،شبرایط عمبومی مناقصبه و قبرارداد،
مشخصات فنی ،تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و قرارداد ،تعهبد
نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان درمعامالت دولتی و بطور کلی تمام اسناد مناقصه و با
اطالع کامل از جمیع شرایط وعوامل موجود از لحاظ کارهای مورد مناقصه و پس از بازدید از محبل
اجرای قرارداد پیشنهاد می نماید که:
دستگاه های موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصبات منبدرد در اسبناد و مبدارک
مناقصه ،براساس قرارداد تنظیمی تهیه و ارائه نمایم.
 -1چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهبد مبی
نمایم که:
الف – اصول اسناد و مدارک قرارداد را براساس مراتب مندرد در اسناد و مدارک مناقصه امضاء
نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت  7روز اداری از تاریخ اببالغ بعنبوان
برنده مناقصه به استثنای روزهای تعطیل تسلیم نمایم.
ب – ظرف مدت مقرر در قرارداد تجهیزات الزم را در محل کار مستقر سباخته و شبروع بکبار
نمایم.
د  -به هنگام عقد قرارداد بمنظور حسن اجرای تعهدات یک فقره ضمانت نامه معتبر بانکی و
یا وجه نقد به میزان  % 11کل مبلغ قرار داد به خریدار ارائه نمایم .
 -1تائید می نمایم که کلیه ضمائم و مدارک مناقصه جزء اسناد الینفک این پیشنهاد محسوب
می شود.
 -2اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار ،الزامی برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها
ندارد .دستگاه مناقصهگذار حق خواهد داشت حتی پس از اعالم برنده به هر علتی از انعقاد
قرارداد امتناع نماید و این شرکت هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.
 -3کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد .
تاریخ

نام و نام خانوادگی
امضاء مجاز و مهر شرکت

جدول-0مشخصات فنی آسانسور 8نفره با  01توقف با دو درب روبرو ساختمان ستادی مجتمع والیت
ردی

قطعات

ف

مدل

مشخصات تجهیزات
موتور یک سرعته 083ولت،قدرت متناسب با سرعت(1.1متر برثانیه)  ،بکسل 2به 1

1

موتور گیر لس

2

تابلو فرمان

0

کابین

4

درب کابین

1

درب طبقات

1

ترمز اضطراری ایمنی(پاراشوت)

ترمز تدریجی دوجهته طبق مشخصات ظرفیت و سرعت نامی با میکروسوئیچ مخصوص

7

گاورنر

کنترل کننده مکانیکی سرعت دارای میکروسوئیچ،پلمپ شده توسط دستگاه های

ویتور آلمان

ظرفیت8نفر با توان1.1کیلووات دارای اینکدر
تابلو میکروپروسسوری با کنتاکتورهای اروپایی،برد الکترونیکی فایبر گالس و متالیزه با درایو یاسکاوا یا
زیالبگ دور متغیر) (vvvfاستفاده از کوپلرهای نوری جهت مدارات مجتمع در مقابل شوک های
الکتریکی  LCDجهت نمایش کلیه حالت ها و اتفاقات سیستم،حفاظت شده توسط برد کنترل فاز و

آریان(ترجیحاً با بردهای با
کولمورگن)

جریان،شارژباتری با باتری قابل شارژ وجعبه بندی مناسب با رنگ کوره ای،مجهز به سیستم اعالم طبقه
گویا همراه با موزیک دلخواه و دارای سیستم نجات اضطراری وبلک اوت ( group control
،):simmplexسیستم اضافه بار ،کلیه کنتاکتورها و رله ها طبق استاندارد-VDE-660مناسب جهت
تردد بسیار باال

با ابعاد استاندارد متناسب با ظرفیت مورد نظر(8نفره استاندارد ) ضد حریق،دیواره ها از ترکیب

نوع مرغوب داخلی

استیل ،سقف کاذب از استیل  1.1میلی متر دکوراتیو زوار بندی قرنیز و دستگیره استیل،مجهز
به هواکش،آینه سقف کاذب لیزری و سنگ کف گرانیت یک تکه،روشنایی روشنایی
هالوژن با نورغیرمستقیم فلورسنت
درب اتوماتیک تلسکوپی دو لته استیل روکش خشدار نقره ای بعرض.833و

SELCOM

ارتفاع.2333میلی متر
درب اتوماتیک تلسکوپی دو لته استیل روکش خشدار نقره ای بعرض.833و

SELCOM

ارتفاع.2333میلی متر
متروپالست
PFB

الکترونیکی
8

هرزگرد و شاسی موتور گیرلس

با استحکام باال جهت ایمنی وحرکت نرم و بدون لرزش و صدا

نوع مرغوب داخلی

9

اورلود

سیستم کنترل وزن دیجیتال

DYNACELL

13

ریل های راهنما

با مقطعT5،T16فوالدی جنس ST37Kطبق استانداردISO7456

11

سیم بکسل

از نوع فوالدی 8رشته19،تار،مغز کنفی طبق استانداردDIN250آبکاری شده

12

تراول کابل

از نوع تخت 24رشته با روکشPVCطبق استاندارد CENELEGHD359.S2.S3

10

سر بکسل

از نوع گوه ای سفت شونده چدن داکتیل با میله فوالدی فورج شده طبق

14

بست ریل ها،اتصال ها و پیچ و مهره

MONTEFERROایتالیا
GUSTAV WOLFآلمان
DATWYLERسوئیس
نوع مرغوب داخلی

استانداردDIN15315-11
تماماً آبکاری شده از جنس چدن داکتیل فوالد مخصوص

نوع مرغوب داخلی

11

وزنه تعادل

قاب فوالدی و وزنه های چدنی با مهار بندی جهت جلوگیری از خروج وزنه از قاب

نوع مرغوب داخلی

11

ضربه گیر

ضربه گیر هیدرولیکی برای سرعت 1.1متر برثانیه با ابعاد متناسب با سرعت جهت کابین و

نوع مرغوب داخلی

17

شستی های احضار کابین،طبقه و

شستی کابین2متری بلندگو دار -دکمه گرد یا مربع دور روشن دارای نمایشگرlcdبا پوشش

نمایشگر طبقه

استیل خش دار-نمراتور طبقات و ال سی دی داخل کابین جهت اعالن

18

لوازم دیگر

چشم پرده ای-اورلود-چراغ داخل چاله وکابل کشی تا اتاق برق اصلی

19

آهن آالت (جهت آهن کشی چاله (

طبق استاندارد

ها

وزنه تعادل
Panta
Dinacell -WECO
نوع مرغوب ایرانی

جدول-2آناليز قيمت تجهيزات آسانسور ساختمان ستادی(مشخصات فنی طبق جدول  0پيوست می باشد)
ردی

قطعات

ف

قیمت پیشنهادی به عدد

1

موتور گیر لس

2

تابلو فرمان

0

کابین

4

درب کابین

1

درب طبقات

1

ترمز اضطراری ایمنی(پاراشوت)

7

گاورنر

8

هرزگرد و شاسی موتور گیرلس

9

اورلود

13

ریل های راهنما

11

سیم بکسل

12

تراول کابل

10

سر بکسل

14

بست ریل ها،اتصال ها و پیچ و مهره ها

11

وزنه تعادل

11

ضربه گیر

17

شستی های احضار کابین،طبقه و نمایشگر

18

لوازم دیگر

19

آهن آالت (جهت آهن کشی چاله (

مجموع

قیمت پیشنهادی به حروف

جدول-3مشخصات فنی آسانسور 01نفره با8توقف ساختمان آموزشی شماره  2مجتمع والیت
ردی

قطعات

ف

مدل

مشخصات تجهیزات
موتور یک سرعته 083ولت،قدرت متناسب با سرعت(1.1متر برثانیه)  ،بکسل 2به 1

1

موتور گیرلس

2

تابلو فرمان

0

کابین

4

درب کابین

1

درب طبقات

1

ترمز اضطراری ایمنی(پاراشوت)

ترمز تدریجی دوجهته طبق مشخصات ظرفیت و سرعت نامی با میکروسوئیچ مخصوص

7

گاورنر

کنترل کننده مکانیکی سرعت دارای میکروسوئیچ،پلمپ شده توسط دستگاه های

ویتور آلمان

ظرفیت11نفر(1233کیلوگرم )دارای اینکدر
تابلو میکروپروسسوری با کنتاکتورهای اروپایی،برد الکترونیکی فایبر گالس و متالیزه با درایو یاسکاوا یا
زیالبگ دور متغیر) (vvvfاستفاده از کوپلرهای نوری جهت مدارات مجتمع در مقابل شوک های
الکتریکی  LCDجهت نمایش کلیه حالت ها و اتفاقات سیستم،حفاظت شده توسط برد کنترل فاز و

آریان(ترجیحاً با بردهای
کولمورگن)

جریان،شارژباتری با باتری قابل شارژ وجعبه بندی مناسب با رنگ کوره ای،مجهز به سیستم اعالم طبقه
گویا همراه با موزیک دلخواه و دارای سیستم نجات اضطراری وبلک اوت ( group control
، ) :simmplexسیستم اضافه بار ،کلیه کنتاکتورها و رله ها طبق استاندارد-VDE-660مناسب جهت
تردد بسیار باال

با ابعاد استاندارد متناسب با ظرفیت مورد نظر(11نفره استاندارد ) ضد حریق،دیواره ها از

نوع مرغوب داخلی

ترکیب استیل ،سقف کاذب از استیل 1.1میلی متر دکوراتیو زوار بندی قرنیز و دستگیره
استیل،مجهز به هواکش،آینه سقف کاذب لیزری و سنگ کف گرانیت یک تکه،روشنایی
روشنایی هالوژن با نورغیرمستقیم فلورسنت
درب اتوماتیک تلسکوپی دو لته استیل روکش خشدار نقره ای بعرض1133و

SELCOM

ارتفاع2333میلی متر
درب اتوماتیک تلسکوپی دو لته استیل روکش خشدار نقره ای بعرض1133و

SELCOM

ارتفاع2333میلی متر
متروپالست
PFB

الکترونیکی
8

هرزگرد و شاسی موتور گیرلس

با استحکام باال جهت ایمنی وحرکت نرم و بدون لرزش و صدا

نوع مرغوب داخلی

9

اورلود

سیستم کنترل وزن دیجیتال

DYNACELL

13

ریل های راهنما

با مقطعT5،T16فوالدی جنس ST37Kطبق استانداردISO7456

11

سیم بکسل

از نوع فوالدی 8رشته19،تار،مغز کنفی طبق استانداردDIN250آبکاری شده

12

تراول کابل

از نوع تخت 24رشته با روکشPVCطبق استاندارد CENELEGHD359.S2.S3

10

سر بکسل

از نوع گوه ای سفت شونده چدن داکتیل با میله فوالدی فورج شده طبق

14

بست ریل ها،اتصال ها و پیچ و مهره

MONTEFERROایتالیا
GUSTAV WOLFآلمان
DATWYLERسوئیس
نوع مرغوب داخلی

استانداردDIN15315-11
تماماً آبکاری شده از جنس چدن داکتیل فوالد مخصوص

نوع مرغوب داخلی

11

وزنه تعادل

قاب فوالدی و وزنه های چدنی با مهار بندی جهت جلوگیری از خروج وزنه از قاب

نوع مرغوب داخلی

11

ضربه گیر

ضربه گیر هیدرولیکی برای سرعت 1.1متر برثانیه با ابعاد متناسب با سرعت جهت کابین و

نوع مرغوب داخلی

17

شستی های احضار کابین،طبقه و

شستی کابین2متری بلندگو دار -دکمه گرد یا مربع دور روشن دارای نمایشگرLEDبا

نمایشگرطبقه

پوشش استیل خش دار-نمراتور طبقات و ال سی دی داخل کابین جهت اعالن

18

لوازم دیگر

چشم پرده ای-اورلود-چراغ داخل چاله وکابل کشی تا اتاق برق اصلی

19

آهن آالت (جهت آهن کشی چاله (

طبق استاندارد

ها

وزنه تعادل
Panta
Dinacell -WECO
نوع مرغوب ایرانی

جدول-4آناليز قيمت تجهيزات آسانسور01نفره با 8توقف (مشخصات فنی طبق جدول 3پيوست می باشد)
ردی

قطعات

ف

قیمت پیشنهادی به عدد

1

موتور گیرلس

2

تابلو فرمان

0

کابین

4

درب کابین

1

درب طبقات

1

ترمز اضطراری ایمنی(پاراشوت)

7

گاورنر

8

هرزگرد و شاسی موتور گیرلس

9

اورلود

13

ریل های راهنما

11

سیم بکسل

12

تراول کابل

10

سر بکسل

14

بست ریل ها،اتصال ها و پیچ و مهره ها

11

وزنه تعادل

11

ضربه گیر

17

شستی های احضار کابین،طبقه و نمایشگر

18

لوازم دیگر

19

آهن آالت (جهت آهن کشی چاله (
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